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Låneavtal för dator/iPad/annan IT-utrustning
§ 1 Allmänna förutsättningar
Fyrisskolan (nedan kallat skolan) använder dator/iPads/annan IT-utrustning (nedan kallat IT-utrustning) som
pedagogiskt redskap och erbjuder därför skolans elever att genom lån disponera sådan IT-utrustning för sitt
skolarbete. Utlånad IT-utrustning förblir skolans egendom. Med IT-utrustning förstås i detta avtal all utrustning
som kan ingå, såsom t.ex. fordral och laddare m.m. som hör till IT-utrustningen.
Lånad IT-utrustning får endast användas av den elev som har lånat den.
Om inte annat meddelas ska IT-utrustningen finnas tillgänglig för undervisning och självstudier.
§ 2 Användning av lånad IT-utrustning
Eleven är skyldig att vårda och ta hand o IT-utrustningen. I detta ingår att hålla IT-utrustningen under uppsikt och
förvara den på ett säkert sätt så att stöld och skador undviks.
Såväl IT-utrustningen som anvädaridentitet i skolans nätverk är personliga och får inte lånas eller lämnas ut till
någon annan. Eleven ansvarar personligen för sin IT-utrustning och för vad som utförs på nätverket med ITutrustningens användaridentitet.
Förändringar, reparatoner och uppdateringar av programvara/appar etc får endast utrföras av skolan eller av
skolan anlitad part/leverantör om inget annat är överenskommet.
§ 3 Ansvar för lånad IT -utrustning
Eleven är ansvarig för skada på lånad IT-utrustning om eleven varit vårdslös eller med avsikt orsakat skadan.
Detsamma gäller vid förlust av lånad IT-utrstning.
Om uppkommen skada eller förlust har sin grund i vårsdlöshet, ska samtliga föreliggande omständigheter,
inklusive elevens ålder, beaktas vid prövningen om ersättningsskyldighet föreligger. Ersättningenskyldighet
föreligger alltid vid avsiktlig orsakad skada eller förlust.
För fel på IT-utrustning som omfattas av produktgaranti bär eleven inget ansvar.
§ 4 Hantering vid skada, fel eller förlust
Förlust av IT-utrustningen ska omedelbart anmälas till skolan.
Om IT-utrustningen skadas eller av annan anledning inte fungerar som avsett, ska detta anmälas till skolan
omgående, dock senast inom sju dagar från dagen då skadan/problemet inträffade eller upptäcktes.
I mån av tillgång kan skolan erbjuda annan IT-utrustning som lån alternativt användning av skolans
gemensamma IT-utrustning under reparations-/åtgärdstiden.
§ 5 Återtagande och låneavtalets upphörande
Låneavtalet gäller från det att eleven fått IT-utrustningen till det att eleven slutar på skolan eller gör
studieuppehåll. Vid låneavtalets upphörande ska eleven återlämna IT-utrustningen till skolan.
Oberoende av föregåede stycke har skolan rätt att när som helst säga upp avtalet till omedelbart upphörande och
återta utlånad IT-utrustning.
Visar det sig vid lånad IT-utrustnings återlämning eller återtagnde att IT-utrustningen är skadad, eller har
förkommit, är eleven ansvarig i enlighet med vad som anges i §3.
Jag som elev har tagit del av ovanstående lånevillkor och förbinder mig härmed att efterleva dess villkor.
I min egenskap av vårdnadshavare/gode man godkänner jag att mitt barn ingår detta avtal.
Efter alla parters underskift kopieras avtalet och eleven/vårdnadshavare erhåller en kopia.
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För Fyrisskolan
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ETIKREGLER FÖR ANVÄNDNING AV NÄTVERK OCH IT-UTRUSTNING
Tillgång till skolans näterk och Internet kräver personligt konto samt lösenord. Kontot får
ensdast anvädas i skolarbetet oh inte disponeras av andra. Du är personligen ansvarig för den
aktivitet som utförs via ditt konto i skolans nätverk och på Internet. Du tar t.ex. ansvar för att
inte:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kränka andra personer, levande eller döda.
Hetsa mot folkgrupp.
Sprida straffbar skildring av såväl i text, bild eller ljud.
Kränka upphovsrättsliga lagar. Exempelvis ladda ner upphosvrättsskyddat
material som musik, bilder och film.
Bryta mot ev. tystnadsplik.
Sprida datavirus eller annan skadlig kod.
Göra egna ingrepp i skolan nätverk genom att manipulera mjuk- eller
hårdvara.
Diskriminera enligt någon av diskrimineringsgrunderna.
Sprida pornografi.
Sprida annonser för varor eller tjänster såvida det inte uttryckligen ingår i
undervisningen.

Skolan tillhandahåller lagringsytor gemensamma och/eller personliga. Detta lagringsutrymme
har ett begränsat utrymme som inte får överskridas. Lagringsytan är avsedd för skolarbete och
det är därför inte tillåtet att spara film, musik, programvara eller annat om det inte uttryckligen
rör skolarbetet.
Du har ansvaret att informera dig om vad som är tillåtet. Regelöverträdelse kan medföra att
Du blir ersättningsskyldig, skadeståndsskyldig eller dömd i domstol. Överträdelse kan
innebära förlust av behörighet att använda skolans nätverk.

Jag intygar att jag tagit del av dessa etikregler och att jag förbinder mig att följa dem.
Uppsala den

/

2020

__________________________
Elevens underskrift

Jag som vårdnadshavare för omyndig elev
intygar att jag tagit del av dessa etikregler

________________________
Vårdnadshavarens underskrift

__________________________

________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

